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PROCESSO DE REVISÃO DOS ARTIGOS – INFORMAÇÃO AOS AUTORES
(Os prazos são aproximativos e devem ser utilizados apenas como um guia)
Linha do tempo

Etapa

Comunicação

Recepção da primeira
versão do artigo

Todos os artigos são recebidos pelo
É informado via sistema de
Editor-executivo, que designará um Editor
publicação o nome do editor
encarregado do processo de avaliação, levando responsável pelo Artigo
em conta a temática do texto e eventuais
conflitos de interesse entre autores e editores.

Com duas semanas

O editor encarregado lê o artigo e decide se
ele deve ser encaminhado para avaliação. Para
serem avaliados os artigos devem estar de
acordo com o escopo da revista, as normas de
publicação e apresentarem um bom domínio
do idioma. O editor encarregado também faz
uma checagem da originalidade do artigo por
meio de um software de detecção de plágio:
Nesta etapa existem duas possibilidades:
a) Os artigos não são aceitos para revisão
b) Os artigos são enviados para os avaliadores

Editor responsável comunica
ao autor em caso de recusa
do artigo no processo
de avaliação pela equipe
editorial

Se o artigo é aceito para avaliação
Com até dois meses

As revisões são recebidas e avaliados pela
equipe editorial. Os artigos podem ser:
1. Aceitos com pequenas revises;
2. Aceitos com revisões substanciais;
3. Receber uma recomendação de reescritura
e resubmissão
4. Recusados

Editor encarregado pela
submissão comunica ao autor
o resultado da avaliação e
encaminha os pareceres.
Em caso de artigos Aceitos
(com revisões menores
ou substanciais) o autor
é convidado a realizar as
modificações sugeridas. O
editor pode também pedir
correções adicionais.

Em caso de Artigos Aceitos com modificações substanciais
Com até quatro meses

Autor deve enviar uma nova versão do artigo,
indicando no texto todas as modificações
feitas a partir das sugestões dos pareceristas.
O autor deve justificar qualquer correção
sugerida que não tenha sido realizada

Editor acusa recebimento da
nova versão do artigo

Com até um mês

Editor encarregado checar se a modificações
Editor encarregado pela
foram feitas e se o artigo se encontra em
submissão comunica
condições de publicação. Após a conferência o ao autor o resultado da
editor pode:
avaliação.
1. Aceitar o artigo para publicação e solicitar
tradução
Editor encarregado
2. Solicitar que o autor faça eventuais
encaminha aos autores
modificações solicitadas pelos pareceristas
instruções sobre a tradução e
e que não tenha sido incorporadas a versão
revisão final dos originais.
revisada do texto.
3. Recusa textos que não tenham atendido a
maior parte das sugestões dos avaliadores.
Se o artigo é aceito para publicação

Com até um mês

Autor deve providenciar versão traduzida do
texto:
1. Para inglês, no caso dos artigos submetidos
em português ou espanhol;
2. Para português ou espanhol, no caso dos
artigos redigidos em inglês.

Autor confirma o
recebimento da tradução e
informa ao autor a realização
do processo de conferência

Com até um mês

Editor encarregado faz a conferência das
Editor encarregado informa
traduções encaminhadas pelos autores. Ele pode: ao autor resultado da
1. Aceitar a tradução
tradução
2. Solicitar correções (indicadas no texto)
3. Solicitar uma nova tradução ou uma revisão
substancial da tradução, sob justificativa.

Com até um mês

É feita uma revisão de forma nos textos.
Editor envia documento revisado para
conferência dos autores

Autores são convidados a
verificarem as mudanças
feitos pelos revisores

Com até um mês

Editor verifica se são necessárias informações
adicionais ou ajustes no texto.

Editor encarregado entra em
contato com os autores

Publicação
Com até um mes

O Editor-executivo inclui o artigo no
planejamento das edições

O autor é informado sobre a
data de publicação do artigo

Com até seis meses

A versão diagramada do artigo é enviada ao
autor

O autor é convidado a fazer
uma correção final das
provas

Com até um mês

O artigo é publicado

O autor é informado da
publicação do artigo.
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